यु. जी. सी. कडू न मुळजी जेठा महाविद्यालयास "स्िायत्तता" प्रदान
शैक्षविक िर्ष २०१९ -२० पासून खानदेश कॉलेज एजुकेशन संस्थेच्या मुळजी जेठा
महाविद्यालयास विद्यापीठ अनुदान आयोग निी ददल्ली द्वारा दहा िर्ाषसाठी “स्िायत्तता”
(२०१८-२९ साठी ) घोवर्त के ल्याचे पत्र प्राप्त झाले .

“ज्ञानप्रसारो व्रतम “हे ब्रीद िाक्य घेऊन १९४४ मध्ये स्थापन झालेल्या खानदेश कॉलेज
एजुकेशन संस्थेने आपल्या कायषकाळात अनेक विकासपिष पवहले आवि संस्थेची यशस्िी घोडदौड
कायम राखत आपल्या सेिेचे पवित्र व्रत सुरु ठे िले आहे .काळाच्या ओघात अनेक बदल
स्िीकारत वह संस्था आजपाितो िादातीत ि म्हिून पयाषयाने कालातीत चालिारी एक प्रगल्भ
शैक्षविक चळिळ आहे .त्यामुळे संस्थेला उज्िल भविष्य आहे .
अश्या संस्थेचे मुळजी जेठा महाविद्यालय प्रत्येक शैक्षविक िर्ाषत आपले िेगळे पि जपिाऱ्या
विवशष्ट कायषपद्धतीद्वारे शैक्षविक विकासाच्या मागाषिर नेहमीच अग्रस्थानी राहण्याचा प्रयत्न
करत असते.गेल्या िर्ी मुळजी जेठा महाविद्यालयाने शैक्षविक क्षेत्रातील गुिित्ता वसद्ध करून
निीन मागषदशषक तत्िानुसार झालेल्या नॅक पुनमुल्ष यांकनामध्ये अव्िल स्थान प्राप्त के लेलेच आहे.
महाविद्याल्याने सतत वतसऱ्या िेळी नॅकची “ए” श्रेिी प्राप्त के ली आहे .तसेच महाविद्यालयास
“कॉलेज विथ पोटेवशशयल फॉर एक्सलशस” ि त्यानंतर “कॉलेज ऑफ एक्सलशस”चा दजाष प्राप्त

झाला .त्यामुळे महाविद्यालयातील विविध विभागांमध्ये मोठ्या प्रमािात बदल घडू न आले ि
त्याचा प्रत्यक्ष फायदा विद्यार्थयाांना झाला.
त्याचाच पुढचा टप्पा म्हिजे “स्िायत्त महाविद्यालय “या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या
योजनेसाठी गेल्या काही िर्ाषपासून मु.जे. महाविद्यालय प्रयत्नशील होते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये
महाविद्यालयाने किवयत्री बवहिाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठास “स्िायत्ततेचा
“प्रस्ताि सादर के ला. सदर प्रस्ताि विद्यापीठाने वशफारस करून

विद्यापीठ

अनुदान

आयोगाकडे अग्रेवर्त के ला. याकामी विद्यापीठाचे अनमोल सहकायष लाभले. त्यािर आयोगाने
पाच तज्ञांची एक सवमती गठीत के ली .सदर सवमतीने दद१ ि २ फे ब्रुिारी २०१९ रोजी
महाविद्यालयास भेट देऊन आपला अहिाल िजा वशफारस आयोगाकडे के ली.त्या सवमतीच्या
अहिालास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मंजुरी देऊन महाविद्यालयास “स्िायत्तता दजाष’’ प्रदान
के ल्याचे पत्र पाठविले. त्यामुळे बदलत्या काळानुसार सिोत्कृ ष्टता हे ध्येय समोर ठे ऊन
मा.अध्यक्ष ि त्यांचे सहकरी गेल्या दहा िर्ाषपासून

शैक्षविक स्िायत्ततेच्या प्रतीक्षेत होते

.विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या वनिषयामुळे होळी पौर्िषमेच्या पवित्र पूिषसध्ं येस हे स्िप्न पूिष
झाले आहे .त्याबद्दल

संस्थेचे अध्यक्ष “प्रज्ञािंत”

नंदकु मार

बेंडाळे

यांनी प्राचायष

मु.जे.महाविद्यालय डॉ. यु.डी.कु लकिी, संस्थेचे शैक्षविक संचालक प्रा.डॉ.ददलीप हंडीिाले
तसेच प्रा.डॉ.सं.ना.भारं बे ि इतर सहकाऱ्यांचे अवभनंदन के ले.
स्िायत्ततेमुळे महाविद्यालयास आिखी आपले िेगळे पि वसद्ध करण्याची संधी उपलब्ध झाली
आहे .जून २०१९ पासून आता महाविद्यालयाचे स्ित:चे असे अवधक दजेदार ि उपयोवजत असे
अभ्यासक्रम असतील .वशक्षककें दित अभ्यासक्रमा ऐिजी विद्याथी कें दित अभ्यासाक्रमाना
प्राधाशय असेल. त्यानुसार विद्यार्थयाांसाठी जास्तीत जास्त कौशल्यधीष्टीत अभ्यासक्रम
राबविण्यािर भर असेल. त्यातूनच अश्या अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थयाांचे भविष्य आकार घेईल ि
त्यांना रोजगाराच्या अनेकविध संधी उपलब्ध होतील.

